
Algemene Ledenvergadering 
 
 
Wanneer: vrijdag 18 februari 2022 om 20.00 uur 
Waar:  Roerdomp locatie Den Dries, Westelbeers 
 
 
Agenda van de Algemene Ledenvergadering 
 
De agenda van de ALV ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening 
2. Agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen ALV 3 september 2021 
5. Jaarverslag 2021 van de secretaris 
6. Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie commissieleden) 
7. Jaarverslag 2021 van de penningmeester en advies van de financiële commissie 
8. Financiële commissie (verslag, décharge en installatie commissieleden) 
9. Verkiezing bestuur 
10. Bestuurswisseling (décharge en installatie bestuursleden) 
11. Begroting 2022 
12. Evenementencommissies en bestuurscommissies 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
 
Toelichting bij de agenda 
 
Ad punt 6: 
Leden die belangstelling hebben voor deze commissie kunnen zich vóór of tijdens de 
vergadering beschikbaar stellen.  
 
Ad punt 8: 
Leden die belangstelling hebben voor deze commissie kunnen zich vóór of tijdens de 
vergadering beschikbaar stellen.  
 
Ad punt 9: 
Het zittend bestuur stelt zich ook voor het jaar 2022 beschikbaar: 
 

Johan Wouters, voorzitter 
Ruben Schulz, secretaris 
Moniek Pillen, penningmeester 
Bianca Eckert, evenementencoördinator 
Jilles Berendsen, bestuurslid beheer 

 
Op grond van de statuten kan door de leden een tegenvoorstel worden gedaan: dit bestuur 
moet uit tenminste drie personen (voorzitter, secretaris en penningmeester) bestaan en dient 
aan de ALV te worden gepresenteerd, waarna er door de ALV wordt gekozen. 



 
Ad punt 12: 
Op grond van het huishoudelijk reglement benoemt het bestuur voor de verschillende 
evenementen van Arcana activiteitencommissies. 
 
De activiteitencommissies zijn: 
 
• Commissie Elerion 
• Commissie De Bron 
• Commissie Herberg 
• Commissie Belvedere 
• Commissie Moresnet 1888 
• Commissie Casino Mortale 
• Commissie Poorten van Alexandria 
• Commissie Eenmalig en uniek 
 
Daarnaast kent de vereniging nog een aantal bestuurscommissie die bepaalde delen van de 
taak van het bestuur uitvoeren, dan wel het bestuur bijstaan in de uitoefening van de 
betreffende delen van de taak. 
 
De bestuurscommissies zijn: 
 
• Commissie Content 
 
Het bestuur zal de definitieve samenstelling van de commissies tijdens de ALV meedelen. 
 
 


